Datasheet

HP 55 LaserJet tonercartridges
(CE255A, CE255XD, CE255X)

Ideaal voor algemene kantoorgebruik en de dagelijkse kantoorcommunicaties.
Als productiviteit een eerste vereiste is, wilt u onderhoudsarme cartridges waarmee uw printers hard
blijven werken. Minder, maar betrouwbare supplies beperken het aantal onderbrekingen en besparen
tijd. Originele HP LaserJet tonercartridgetechnologie biedt echte meerwaarde.

Voorkom tijdverlies met de hoge afdruksnelheden en eenvoudige installatie

Werk efficiënter met originele HP LaserJet tonercartridges. Verbeterde HP toner hecht direct op het papier en levert snel een uitstekende afdrukkwaliteit.
Profiteer van een snelle en gemakkelijke installatie – en een extra besparing als u veel afdrukt.
Originele HP toner biedt optimale prestaties en een consistente afdrukkwaliteit met de snelheid die uw bedrijf nodig heeft.

Vertrouw op HP's toonaangevende milieubeleid

Vertrouw op het maatgevende milieubeleid van HP. Originele HP LaserJet tonercartridges met verbeterde toner besparen energie1 en zijn ontworpen met
oog voor het milieu. Recycle uw originele HP cartridges verantwoord via HP Planet Partners2.
Bij het ontwerpen van originele HP LaserJet tonercartridges wordt ook aan het milieu gedacht.

Consistente resultaten voor probleemloos printen

Met originele HP cartridges en de unieke HP toner is een consistente printkwaliteit tijdens de gehele levensduur van de cartridge gewaarborgd. 70% van
het printproces berust op de cartridge, dus kiest u de cartridge die speciaal voor de printer is ontworpen.
De alles-in-een HP cartridge die 70% van het imagingsysteem bevat, produceert betrouwbare, consistente resultaten.

Het programma is niet in alle landen beschikbaar. HP's printing supplies retour- en recyclingprogramma is momenteel in meer dan 47 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP
Planet Partners programma. Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/recycle.
2 Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/recycle.
1

Datasheet | HP 55 LaserJet tonercartridges

Verklaring over compatibiliteit
HP LaserJet Enterprise P3015 printerserie; HP LaserJet Pro M521 multifunctionele printerserie; HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

Productspecificaties
P/N

Omschrijving

Gem. cartridgeopbrengst *

Afmetingen (L x B x D)

Gewicht

UPC-code

CE255A

HP 55A originele zwarte LaserJet tonercartridge

6000 pagina's

395 x 160 x 261 mm

1,82 kg

884420133698

CE255XD

HP 55X originele high-capacity zwarte LaserJet
tonercartridge, 2-pack

Per cartridge: 12.500 tot 13.500
pagina's

399 x 320 x 318 mm

4,58 kg

885631277102

CE255X

HP 55X originele high-capacity zwarte LaserJet
tonercartridge

12.500 pagina's (HP LaserJet
Enterprise P3015 en Pro 500 MFP
M521) of 13.500 pagina's (HP
LaserJet Enterprise Pro 500 MFP
M525).

395 x 160 x 313 mm

2,26 kg

884420133704

*Geschatte gemiddelde opbrengst gebaseerd op ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor
meer informatie op http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Garantie
Dit HP product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een
aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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